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2020 Yılı Nisan Ayı Sonu İtibariyle Elektrik Enerjisi Piyasası Raporu
- GÜYAD Teknik Danışmanı Osman Nuri Doğan

http://www.guyad.org/Eklenti/217,elektrik--gelisimi-nisan--2020-docxpdf.pdf?0
http://www.guyad.org/Eklenti/217,elektrik--gelisimi-nisan--2020-docxpdf.pdf?0


GÜYAD Başkanı Cem Özkök, Bloomberg HT Fokus programında 
Güzem Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6661257680025337856
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6661257680025337856


GÜYAD Başkanı Cem Özkök, katıldığı televizyon programında 
koronavirüsle mücadele sürecinin yenilenebilir enerji sektörüne 
etkilerini değerlendirdi.

http://petroturk.com/yenilenebilir/yenilenebilir-enerjiye-daha-fazla-yonelmemiz-lazim
http://petroturk.com/yenilenebilir/yenilenebilir-enerjiye-daha-fazla-yonelmemiz-lazim


Daikin, önemli GES projelerinde imzası olan Kontek Enerji’nin solar 
birimi olan üyemiz Konar ile anlaşma imzaladı.

https://www.enerjiportali.com/daikin-fabrikasina-enerji-uretmek-icin-ges-kuruyor/
https://www.enerjiportali.com/daikin-fabrikasina-enerji-uretmek-icin-ges-kuruyor/


Üyemiz Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren 
UEDAŞ, Ar-Ge merkezinde siperlik maske üretimine başladı.

http://petroturk.com/elektrik/uedas-ar-ge-ekibi-siperlik-maske-uretimine-basladi
http://petroturk.com/elektrik/uedas-ar-ge-ekibi-siperlik-maske-uretimine-basladi


Üyemiz Zorlu Enerji’den koruyucu malzeme ve solunum cihazı 
desteği

http://petroturk.com/elektrik/zorlu-enerji-koruyucu-malzeme-ve-solunum-cihazi-destegi
http://petroturk.com/elektrik/zorlu-enerji-koruyucu-malzeme-ve-solunum-cihazi-destegi


Güneş panellerinde kullanılan bazı ara ürünlere %40 ek vergi

https://www.enerjigunlugu.net/gunes-panellerinde-kullanilan-bazi-ara-urunlere-40-ek-vergi-37152h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/gunes-panellerinde-kullanilan-bazi-ara-urunlere-40-ek-vergi-37152h.htm


DSİ Güneş Enerji Sistemleri Hakkında Toplantı Yaptı

https://www.enerjiportali.com/dsi-gunes-enerji-sistemleri-hakkinda-toplanti-yapti/
https://www.enerjiportali.com/dsi-gunes-enerji-sistemleri-hakkinda-toplanti-yapti/


Enerji ithalatı faturası martta yüzde 27,5 azaldı

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/enerji-ithalati-faturasi-martta-yuzde-27-5-azaldi-41506749
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/enerji-ithalati-faturasi-martta-yuzde-27-5-azaldi-41506749


Birleşik Krallık’ta 28 Nisan 2020 günü elektrik üretiminde kömürün 
kullanılmadığı gün sayısı 18’i aşması ile yeni bir rekor kırıldı.

https://yesilekonomi.com/ingilterede-19-gundur-komurden-elektrik-uretilmiyor/
https://yesilekonomi.com/ingilterede-19-gundur-komurden-elektrik-uretilmiyor/


Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan elektrikli ve hibrit
araç sayısı bir önceki yıla göre 2306 adet arttı.

https://www.enerjigunlugu.net/trafige-kayitli-elektrikli-ve-hibrit-arac-sayisi-iki-kattan-fazla-artti-37176h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/trafige-kayitli-elektrikli-ve-hibrit-arac-sayisi-iki-kattan-fazla-artti-37176h.htm


Balıkesir B.B. Güneş Enerjisi Santrali Yaptıracağını İlan Etti

https://www.enerjiportali.com/balikesir-b-b-gunes-enerjisi-santrali-yaptiracagini-ilan-etti/
https://www.enerjiportali.com/balikesir-b-b-gunes-enerjisi-santrali-yaptiracagini-ilan-etti/


Elektrik üretimi şubatta yüzde 5,9 arttı

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/elektrik-uretimi-subatta-yuzde-5-9-artti-41504928
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/elektrik-uretimi-subatta-yuzde-5-9-artti-41504928


TEİAŞ, Mart’ta piyasa şartlarında çalışması zorlaşan 36 kömür, gaz 
ve hidroelektrik santrallerine toplam 242,3 milyon TL kapasite 
ödemesi yapacak.

https://www.enerjigunlugu.net/36-santrale-242-milyon-lira-kapasite-destegi-37184h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/36-santrale-242-milyon-lira-kapasite-destegi-37184h.htm


EÜD Başkanı Cem Aşık: “Bu dönemde Türkiye tekrar bir yatırım 
hikayesi yazma şansına sahip olabilir”

http://petroturk.com/elektrik/bu-donemde-turkiye-tekrar-bir-yatirim-hikayesi-yazma-sansina-sahip-olabilir
http://petroturk.com/elektrik/bu-donemde-turkiye-tekrar-bir-yatirim-hikayesi-yazma-sansina-sahip-olabilir


Avrupa’nın atık ihracatında en büyük pay Türkiye’nin oldu

https://yesilekonomi.com/avrupanin-atik-ihracatinda-en-buyuk-pay-turkiyenin-oldu/
https://yesilekonomi.com/avrupanin-atik-ihracatinda-en-buyuk-pay-turkiyenin-oldu/


RWE’nin Polonya’da kurduğu ve 15 bin evin ihtiyacını karşılayacak 
olan 7 MW kapasiteli rüzgar enerjisi santrali elektrik üretimine 
başladı.

https://www.enerjigunlugu.net/rwenin-polonyada-kurdugu-ruzgar-santrali-uretime-basladi-37135h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/rwenin-polonyada-kurdugu-ruzgar-santrali-uretime-basladi-37135h.htm


Akçakale’deki GES ile 750 Hanenin Elektriği Karşılanacak

https://www.enerjiportali.com/akcakaledeki-ges-ile-750-hanenin-elektrigi-karsilanacak/
https://www.enerjiportali.com/akcakaledeki-ges-ile-750-hanenin-elektrigi-karsilanacak/


Türkiye'nin elektrik tüketimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 15,4 azalarak 19 milyar 130 milyon 574 bin kilovatsaate 
geriledi.

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/turkiyenin-elektrik-tuketimi-azaldi-41508469
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/turkiyenin-elektrik-tuketimi-azaldi-41508469


Deloitte, COVID-19’un petrol ve elektrik sektörüne etkilerini analiz 
etti.

http://petroturk.com/akaryakit/petrol-ve-elektrik-sektorleri-dunya-ekonomisine-yon-verecek
http://petroturk.com/akaryakit/petrol-ve-elektrik-sektorleri-dunya-ekonomisine-yon-verecek


TEİAŞ verilerine göre, 2020 yılı Mart sonu itibariyle Türkiye’nin 
elektrik enerjisinin kurulu güç dağılımında yenilenebilir enerjinin 
payı yüzde 26.46 oldu.

https://www.yesilhaber.net/featured/kurulu-gucte-yenilenebilir-enerjinin-payi-yuzde-26-46/
https://www.yesilhaber.net/featured/kurulu-gucte-yenilenebilir-enerjinin-payi-yuzde-26-46/


ABD’de yeni rüzgar kurulumları yılın ilk çeyreğinde bir önceki yıla 
göre iki kat artarak 1800 MW olarak gerçekleşti.

https://www.enerjigunlugu.net/abd-ruzgar-kurulumlari-iki-kat-artti-37159h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/abd-ruzgar-kurulumlari-iki-kat-artti-37159h.htm


EPDK’da Covid-19’un Enerji Sektörüne Etkileri Konuşuldu

https://www.enerjiportali.com/epdkda-covid-19un-enerji-sektorune-etkileri-konusuldu/
https://www.enerjiportali.com/epdkda-covid-19un-enerji-sektorune-etkileri-konusuldu/


Küresel enerji sistemi son 70 yılın en büyük şokunu yaşıyor

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/kuresel-enerji-sistemi-son-70-yilin-en-buyuk-sokunu-yasiyor-41506853
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/kuresel-enerji-sistemi-son-70-yilin-en-buyuk-sokunu-yasiyor-41506853


EPDK, 2020 Yılı EPEsayaç Endeksini belirledi

http://petroturk.com/elektrik/epdk-2020-epesayac-endeksini-belirledi
http://petroturk.com/elektrik/epdk-2020-epesayac-endeksini-belirledi


Eskişehir’de HES ile Yılda 303,005 GWh Enerji Üretilecek

https://www.enerjiportali.com/eskisehirde-hes-ile-yilda-303005-gwh-enerji-uretilecek/
https://www.enerjiportali.com/eskisehirde-hes-ile-yilda-303005-gwh-enerji-uretilecek/


Soma RES ve Karaburun RES’in türbin kurulumları tamamlandı

https://www.enerjigunlugu.net/soma-res-ve-karaburun-resin-turbin-kurulumlari-tamamlandi-37167h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/soma-res-ve-karaburun-resin-turbin-kurulumlari-tamamlandi-37167h.htm


Temiz enerjide istihdam 2050'de 42 milyona ulaşacak

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/temiz-enerjide-istihdam-2050de-42-milyona-ulasacak-41505891
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/temiz-enerjide-istihdam-2050de-42-milyona-ulasacak-41505891


Çin Baofeng Enerji Grubu, dünyanın en büyük hidrojen üretim tesisi 
için 200 MW’lık GES kullanacak.

https://www.enerjiportali.com/dunyanin-en-buyuk-gunes-enerjili-hidrojen-tesisi-kuruluyor/
https://www.enerjiportali.com/dunyanin-en-buyuk-gunes-enerjili-hidrojen-tesisi-kuruluyor/


ABD 2019'da 62 yıl sonra ilk kez tükettiğinden fazla enerji üretti

https://www.enerjigunlugu.net/abd-2019da-62-yil-sonra-ilk-kez-tukettiginden-fazla-enerji-uretti-37187h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/abd-2019da-62-yil-sonra-ilk-kez-tukettiginden-fazla-enerji-uretti-37187h.htm


Almanya ve İngiltere yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre 
koronavirüsle azalan kirlilik GES için avantaj oldu.

https://www.enerjiportali.com/almanya-ve-ingiltere-temiz-havada-gunes-enerjisi-uretiyor/


Hollanda kömür santralleri yerine çatı güneş santrallerinden elektrik 
üretecek

https://www.enerjigunlugu.net/hollanda-komur-santralleri-yerine-cati-gunes-santrallerinden-elektrik-uretecek-37130h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/hollanda-komur-santralleri-yerine-cati-gunes-santrallerinden-elektrik-uretecek-37130h.htm


Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) 
yönetim kurulu başkanları koronavirüs sebebiyle YEKDEM 
konusunda çözüm istediler.

https://www.enerjiportali.com/gaziantep-ve-eskisehirin-yenilenebilir-enerji-cozum-talebi/
https://www.enerjiportali.com/gaziantep-ve-eskisehirin-yenilenebilir-enerji-cozum-talebi/


Fransa, on yıl içinde denizüstü (offshore) rüzgar enerjisi için açacağı 
ihalelerde daha önce belirlediği kapasiteyi revize ederek 5 bin 
MW’dan 8 bin MW’a çıkardı.

https://www.enerjigunlugu.net/fransa-denizustu-res-hedefini-buyuttu-37156h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/fransa-denizustu-res-hedefini-buyuttu-37156h.htm


Binalarda çatı üstü güneş enerjisi potansiyeli - Türkiye’de çatı üstü 
güneş enerjisi sistemlerinin hayata geçmesi için finansman 
modelleri ve politikalar

https://www.linkedin.com/posts/shuraedm_shuran%C4%B1n-yeni-raporu-binalarda-%C3%A7at%C4%B1-%C3%BCst%C3%BC-activity-6660422789163560960-kMGv
https://www.linkedin.com/posts/shuraedm_shuran%C4%B1n-yeni-raporu-binalarda-%C3%A7at%C4%B1-%C3%BCst%C3%BC-activity-6660422789163560960-kMGv


Corona Günlerinde Solar 101 – Episode 2 – Güneş Enerjisi 
Sistemlerinin Kullanım Alanları Nelerdir ?

http://solarcati.com/corona-gunlerinde-solar-101-episode-2-gunes-enerjisi-sistemlerinin-kullanim-alanlari-nelerdir/
http://solarcati.com/corona-gunlerinde-solar-101-episode-2-gunes-enerjisi-sistemlerinin-kullanim-alanlari-nelerdir/


Abu Dhabi’s 1.5 GW tender draws world record low solar bid of 
$0.0135/kWh

https://www.pv-magazine.com/2020/04/28/abu-dhabis-2-gw-tender-draws-world-record-solar-bid-of-0-0135-kwh/
https://www.pv-magazine.com/2020/04/28/abu-dhabis-2-gw-tender-draws-world-record-solar-bid-of-0-0135-kwh/


IICEC Energy Market Newsletter

https://iicec.sabanciuniv.edu/sites/iicec.sabanciuniv.edu/files/iicec_energy_market_newsletter_issue_11.pdf
https://iicec.sabanciuniv.edu/sites/iicec.sabanciuniv.edu/files/iicec_energy_market_newsletter_issue_11.pdf


New technologies mean new approaches

https://www.linkedin.com/posts/pv-magazine_the-weekend-read-new-technologies-mean-new-activity-6662199560686837760-4hso
https://www.linkedin.com/posts/pv-magazine_the-weekend-read-new-technologies-mean-new-activity-6662199560686837760-4hso


Danish islands and Orkney take EU sustainability prize

https://renews.biz/60051/danish-islands-and-orkney-take-eu-sustainability-prize/
https://renews.biz/60051/danish-islands-and-orkney-take-eu-sustainability-prize/


Solar surge pushes coal from UK energy mix

https://renews.biz/59927/uk-registers-longest-coal-free-period/
https://renews.biz/59927/uk-registers-longest-coal-free-period/


Coronavirus, Climate Change, and the Environment
A Conversation on COVID-19 with Dr. Aaron Bernstein, Director of 
Harvard C-CHANGE

https://www.hsph.harvard.edu/c-change/news/coronavirus-climate-change-and-the-environment/
https://www.hsph.harvard.edu/c-change/news/coronavirus-climate-change-and-the-environment/

